
APLIKASI

PAMEKANG
Media Informasi Penangkapan Ikan

 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH 

V. 1.0



login user
Terintegrasi dengan Google
Firebase dengan tingkat
keamanan informasi data yang
tinggi. Untuk mengamankan data
User. 



Pendaftaran 
User

Pendaftaran Awal User data
disimpan aman dan terenkripsi di
google Firebase kepatuhan ISO
dan SOC. 



Sapaan untuk user mengikuti
zona Waktu User saat ini 

Nama user pada saat registrasi

Nama user pada saat registrasi

Nama user pada saat registrasi

Informasi tanggal Hari ini 

Menu pilih daerah Perairan 
yang akan di lihat infomasi
cuacanya 

Informasi cuaca perairan terkini 
yang di prove langsung oleh
BMKG

UNTUK INFORMASI CUACA PERAIRAN DATABASE
TERINTEGRASI LANGSUNG DENGAN 

 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

MENU UTAMA

https://www.bmkg.go.id/?lang=ID
https://www.bmkg.go.id/?lang=ID


PETA SEBARAN IKAN

Peta infomasi sebaran ikan. data
sudah terintegrasi dengan  Pusat

Meteorologi Maritim sehingga selalu
menampilkan lokasi ikan yang

update. 

Penanda Lokasi yang dapat
menandai lokasi sehingga user

dapat dengan mudah melihat lokasi
penangkapan yang sudah maupun

yang belum pernah dikunjungi

Dengan bantuan Aplikasi
Pamekang, titik ikan dapat di

tampikan pula di Aplikasi Maps Lain
seperti Google Maps. 

Menu Untuk perbesar
dan perkecil Peta

sebaran ikan 



informasi cuaca
perairan

Menu pencarian untuk memilih lokasi
perairan yang ingin dituju oleh

nelayan, terdapat informasi perairan
dari seluruh perairan di wilayah

indonesia

Prediksi cuaca Untuk hari ini hingga
tiga hari kedepan, sehingga dapat

merencanakan kapan waktu melaui
yang baik berdasarkan bantuan dari
pusat maritim indonesia sehingga

melaut pun lebih aman dengan
bantuan teknologi terkini. 

Informasi mengenai Cuaca,
Kecepatan angin serta tinggi

gelombang yang dapat membantu
keselamatan para nelayan 



informasi cuaca
perairan detail

kondisi angin dan perkiraan cuaca
secara umum mulai dari kecepatan

angin dan tekanan udara

Skala sinoptik (juga dikenal sebagai
skala makro) adalah fenomena

meteorologi ukuran pola cuaca yang
terjadi pada periode satu hari sampai
satu minggu dengan skala panjang

wilayah horisontal 

Peringatan mengenai cuaca yang di
keluarkan oleh BMKG



menu akun


